
(влада) або не хоче цього робити, або не є владою.
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ — ЛІКВІДАЦІЇ КОРУПЦІЇ В 

УКРАЇНІ НЕОБХІДНО ЯК МІНІМУМ:
1. Політична воля влади, яка може, наприклад, 

бути реалізована через створення антикорупцій-
ного органу, що підкорядковуватиметься верховній 
владі, яка за нього і має відповідати. Якщо влада 
скаже, що антикорупційний орган погано працює, то 
вона є нікчемною і її слід прибрати.

2. Очищення влади від корупціонерів.
3. Відділення бізнесу від влади.
4. Підвищення мінімальної заробітної плати 

чиновникам до рівня не менше ніж в 2-3 рази вище 
від середньої зарплати у країні. Одночасне дотри-
мання жорсткого контролю відповідності доходів 
чиновників їх витратам. Їх невідповідність має вести 
до неминучого покарання. Сам факт невідповідності 

– це кримінальний злочин.
5. Максимальне спрощення системи отримання 

дозволів, погоджень та інших регуляторних функцій 
держави.

6. Застосування моральних чинників впливу.
7. Широке залучення громадськості до контролю.
8. Провокування хабарів та запровадження (при 

необхідності) комісійних за надання інформації про 
хабарників.

Саме реалізація зазначених позицій і становитиме 
суть перших кроків у боротьбі з корупцією.

Без них подолати корупцію неможливо. Реалі-
зувати ці позиції може тільки влада, яка буде мати 
саме бажання і волю навести порядок у країні.»

________________________________________________
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Повний текст відповіді на стор. 2

Всеукраїнська щотижнева громадянська газета громадянської організації «Поступ» видається з 2003 року (назва до №664 - «Поступінформ»)

№ 855
22.04.20-28.04.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання 
можна буде побачити на сторінці «Поступ» перед 
початком заходу. Початок - о 19:00.
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Про розгляд звернень

Управлінням взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх
справ України за дорученням керівництва МВС разом з Національною поліцією
України в межах компетенції розглянуто Ваші звернення до Офісу Президента
України, які надійшли із Секретаріату Кабінету Міністрів України, щодо
реагування на урядовий цикл матеріалів з питань реформування правоохоронної
системи, опублікований у випусках газети «Громадська республіка» № 828, 829
та 831 за 2019 рік.

За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до доручення
Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 31566/0/2-2019 Міністерство
внутрішніх справ України в межах компетенції розглянуло Ваше попереднє
звернення щодо реагування на урядовий цикл матеріалів з питань
реформування правоохоронної системи, опублікований у випуску газети
«Громадська республіка» № 827 за 2019 рік.

Про результати розгляду цього звернення Вас поінформовано листом
Міністерства внутрішніх справ України від 17.01.2020 № 1674/14-2020.

Крім того, за інформацією, наданою Національною поліцією України,
повідомляємо, що на виконання Закону України «Про запобігання корупції»
підрозділами Національної поліції України вжито комплекс заходів,
спрямованих на впровадження дієвих механізмів зниження рівня корупції в
державі.

Протягом минулого року задокументовано 10 858 кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності, у т.ч. 1114 фактів службового
підроблення, 673 – одержання неправомірної вигоди, 2003 – зловживання
владою або службовим становищем, 160 – службової недбалості,
20 – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми та 19 фактів
зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

МВС України

Ì0000068608gÎ
№4958/38-2020 від 13.02.2020Підписувач Соколовський Олександр Олексійович

Сертифікат 41CDBEF7B7ADD731040000007C0E000050240000
68608

Повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень
4344 службовцям. До кримінальної відповідальності притягається
269 керівників органів влади та управління, зокрема 39 керівників структурних
підрозділів обласних адміністрацій, 2 керівники обласної ради, 80 керівників
структурних підрозділів райдержадміністрацій, 12 міських голів та 8 їх
заступників, 69 сільських голів.

До суду з обвинувальними актами надано 4388 кримінальних проваджень.
Задокументовано 1752 факти одержання неправомірної вигоди, у тому

числі 673 факти прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної
вигоди службовою особою. Повідомлено про підозру в одержанні
неправомірної вигоди 1071 особі.

До суду з обвинувальними актами надано 835 кримінальних проваджень.
Поряд з виконанням роботи щодо протидії кримінальній корупції

вживаються також заходи з документування адміністративних корупційних
правопорушень.

За вказаний період підрозділами Національної поліції України складено
10 613 адміністративних протоколів щодо порушення Закону України
«Про запобігання корупції».

Судами розглянуто 10 627 адміністративних протоколів та прийнято
відповідні рішення. За фактами корупційних правопорушень судами
застосовано штрафи стосовно 5424 службовців, з яких 4 судді та 18 службових
осіб судової гілки влади, 96 посадовців обласних рад, 66 –
облдержадміністрацій, 166 – райдержадміністрацій, 462 – місцевого
самоврядування, 2202 депутати сільських, селищних, міських, районних рад,
895 посадовців юридичних осіб публічного права.

Стосовно правопорушників накладено штрафів загальною
сумою майже 5 млн грн.

Заходи, спрямовані на активізацію роботи з викриття корупційних
правопорушень та забезпечення виконання Закону України «Про запобігання
корупції», тривають і перебувають на постійному контролі керівництва
Національної поліції України.

Начальник Управління Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ

Ружена Леміш 256 23 00

ВІДПОВІДЬ
МІНІСТЕРСТВА 
ВНУТРІШНІХ

СПРАВ
 УКРАЇНИ

ВЕСНА ПРИЙШЛА – САДЖАТИ БУДУТЬ?
Головною запорукою порядку в будь-якій 

країні є правоохоронні органи. Однак, ні для 
кого не секрет, що саме правоохоронні органи 
вважаються в Україні найбільш корумпованими. 
Ми не тішимо себе ілюзіями, що Президент, 
Уряд та Верховна Рада України цього не знають. 
Саме тому ми запропонували їм дієві механізми, 
які зможуть дати реальний ефект у боротьбі з 
корупцією. А натомість Першими особами дер-
жави наші рекомендації були передані для роз-
гляду, в тому числі, й до Міністерства Внутрішніх 
Справ. Тобто, до Міністерства, яке вважається 
найбільш корумпованим. Складно зрозуміти, 
що наші керманичі хотіли цим показати. Але 
відповідь від МВС ми отримали. Можете з нею 
ознайомитися і зробити свій висновок.

ОСЬ ТЕ, ЩО МИ 
ЗАПРОПОНУВАЛИ 

ПРЕЗИДЕНТУ, ГОЛОВІ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ ТА УРЯДУ! 

УРИВОК З ГАЗЕТИ «ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА» №828, 829 ТА 831

УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 
Реформа правоохоронної системи. 

Ліквідація корупції
При реформуванні правоохоронної системи в 

першу чергу необхідно вирішити проблему коруп-
ції. Ми виходимо з наступного принципу: якщо влада 
протягом шести місяців не ліквідує корупцію, то вона 

А ОСЬ ЦЕ МИ 
ОТРИМАЛИ У 
ВІДПОВІДЬ…

https://www.facebook.com/PostupUA/
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ДОПИСИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПРИВОДУ ЗАКОНУ 
ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ

А ЩО ДАЛІ?

Про ЗЕМЛЮ.
Проблема не в тому, в чиїй власності українська 

земля. Тому тільки нерозумна людина буде думати, що 
після продажу землі в Україні всі стануть багатими та 
щасливими.

Проблема в ефективності використання землі.
А як показує світовий досвід, то форма власності не 

є визначальною. Адже держава може через Земельний 
банк здавати землю приватному господарю в довготер-
мінову оренду з гарантіями. І не буде проблем.

Сьогодні продаж землі цікавий лише недалекогляд-
ним приватним власникам паїв, та українській олігархії, 

Кілька років тому я написав статтю, давши їй назву 
“Кадри вирішують все”. І вже тоді було очевидно, який 
ганебний шлях у розвитку державобудування взяло на 
себе керівництво держави. Непрофесіоналізм, кидалово, 

яка реально заробить мільярди долярів на цьому.
Не ти, Зеленський, її створив!!! Не тобі, Зеленський, 

її продавати!!!

Тут деякі лібертаріанці кажуть, що здобули велику 
перемогу, відкривши дерибан землі. Це не велика пере-
мога, а велика зрада українського народу. І зрадники 
мають бути покарані! Жорсто і жорстоко! В цьому році! 
Якщо не в цьому, то в наступному. Якщо не в наступ-
ному, то через два, три, чотири, п’ять років! Але пока-
рані. Всі до одного! Так, шляхом введення смертної кари 
заднім числом! І введення заднім числом смертної кари 

рішалово, кумівство, сватівство, відмивання капіталу, 
прихватизація – це основні напрямки “роботи” влади. І 
це все – далеко не повний перелік. Бо кожні п’ять років 
проходять вибори, змінюються президенти, міняється 
влада, - а курс державобудування на міняється. Й дер-
жава падає все нижче і нижче. Особливо це помітно 
зараз – під час епідемії на короновірус. Треба чесно 
сказати, що такого дилетанства, такої непрофесійності 
та цинізму за всі роки незалежності України ще не було. 

для цих покидьків має бути всенародним, через рефе-
рендум. Щоб всі, весь світ бачив відновлення справед-
ливості! А якщо встигнуть подохнути, то мають прокли-
натись всіма наступними поколіннями всіх українців. 
Приватна власність на землю антиприродня!

259 зрада української землі!
Вогонь у вогні, страшний Зеленський!
Земля продана - країна не має майбутнього! 
Чому ви мовчите, люди, бізнесмени - їх знищують!!!!

_____________________________________________________

А що далі? А далі, якщо різко не змінити курс державо-
будування, Україну чекає повний крах. Аж до втрати неза-
лежності включно. В кращому випадку – новий майдан, 
нове кровопролиття, нові надії. 

Ви там, зверху, задумайтеся. Адже теперішня ситуація 
в світі виявила, що навіть з великим капіталом можна не 
врятувати свою душу. Задумайтесь, панове, задумайтесь. 
Вам і вашим дітям тут жити.
_____________________________________________________

Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»

Сергій Солодкий
    член Ради ГО «Поступ»

Сергій Семенов
          член ГО «Поступ»

Петро Циганко
Голова Ліберальної партії України,
                доктор економічних наук

                                член ГО «Поступ»
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Про розгляд звернень

Управлінням взаємодії з Національною поліцією 
Міністерства внутрішніх справ України за дорученням 
керівництва МВС разом з Національною поліцією Укра-
їни в межах компетенції розглянуто Ваші звернення до 
Офісу Президента України, які надійшли із Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, щодо реагування на уря-
довий цикл матеріалів з питань реформування право-
охоронної системи, опублікований у випусках газети 
«Громадська республіка» № 828, 829 та 831 за 2019 рік.

За результатами розгляду повідомляємо, що від-
повідно до доручення Кабінету Міністрів України від 

24.12.2019 № 31566/0/2-2019 Міністерство внутрішніх 
справ України в межах компетенції розглянуло Ваше 
попереднє звернення щодо реагування на урядовий 
цикл матеріалів з питань реформування правоохорон-
ної системи, опублікований у випуску газети «Громад-
ська республіка» № 827 за 2019 рік.

Про результати розгляду цього звернення Вас поін-
формовано листом Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни від 17.01.2020 № 1674/14-2020.

Крім того, за інформацією, наданою Національною 
поліцією України, повідомляємо, що на виконання 
Закону України «Про запобігання корупції» підроз-
ділами Національної поліції України вжито комплекс 
заходів, спрямованих на впровадження дієвих механіз-
мів зниження рівня корупції в державі.

Протягом минулого року задокументовано 10 858 
кримінальних правопорушень у сфері службової діяль-
ності, у т.ч. 1114 фактів службового підроблення, 673 – 
одержання неправомірної вигоди, 2003 – зловживання 
владою або службовим становищем, 160 – службової 
недбалості, 20 – зловживання повноваженнями служ-
бовою особою юридичної особи приватного права неза-
лежно від організаційно-правової форми та 19 фактів 
зловживання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги.

Повідомлено про підозру в учиненні кримінальних 
правопорушень 4344 службовцям. До кримінальної 
відповідальності притягається 269 керівників органів 
влади та управління, зокрема 39 керівників структурних

підрозділів обласних адміністрацій, 2 керівники 
обласної ради, 80 керівників структурних підрозділів 
райдержадміністрацій, 12 міських голів та 8 їх заступ-
ників, 69 сільських голів.

До суду з обвинувальними актами надано 4388 кри-
мінальних проваджень. 

ВЕСНА ПРИЙШЛА – САДЖАТИ БУДУТЬ?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

Задокументовано 1752 факти одержання неправо-
мірної вигоди, у тому числі 673 факти прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою. Повідомлено про підозру в одер-
жанні неправомірної вигоди 1071 особі.

До суду з обвинувальними актами надано 835 кримі-
нальних проваджень. 

Поряд з виконанням роботи щодо протидії кримі-
нальній корупції вживаються також заходи з докумен-
тування адміністративних корупційних правопорушень.

За вказаний період підрозділами Національної полі-
ції України складено 10 613 адміністративних протоко-
лів щодо порушення Закону України «Про запобігання 
корупції».

Судами розглянуто 10 627 адміністративних протоко-
лів та прийнято відповідні рішення. За фактами коруп-
ційних правопорушень судами застосовано штрафи сто-
совно 5424 службовців, з яких 4 судді та 18 службових 
осіб судової гілки влади, 96 посадовців обласних рад, 
66 – облдержадміністрацій, 166 – райдержадміністра-
цій, 462 – місцевого самоврядування, 2202 депутати 
сільських, селищних, міських, районних рад, 895 поса-
довців юридичних осіб публічного права.

Стосовно правопорушників накладено штрафів 
загальною сумою майже 5 млн грн.

Заходи, спрямовані на активізацію роботи з викриття 
корупційних правопорушень та забезпечення вико-
нання Закону України «Про запобігання корупції», три-
вають і перебувають на постійному контролі керівни-
цтва Національної поліції України.

Начальник Управління Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ
Ружена Леміш 256 23 00
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